
 
 

 الشمائل النبوية

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 

 تاريخ المحاضرة:
 

 برنامج إذاعي المكان:

 
  



 

 

 
2 

 2 (610) الشمائل النبوية

 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله 

بكم إلى حلقة  سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته أهالا وصحبه أجمعين، أيها اإلخوة واألخوات 
ة واألخوات الذين ا لإلخو نحن في هذا البرنامج تذكيرا  ،جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية

ا يسألون عن المنهج المطروق في هذا البرنامج نقرأ في كتاب شمائل النبي لإلمام اتصلوا كثيرا 
الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب 

ام الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد هللا الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة اإلم
 بكم يا شيخ عبد الكريم. محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض فأهالا 

 حياكم هللا وبارك فيكم وفي اإلخوة المستمعين.
حدثنا  :قال رحمه هللا -صلى هللا عليه وسلم-في باب ما جاء في صفة سيف رسول هللا 

نت قبيعة محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كا
 من فضة. -صلى هللا عليه وسلم-سيف رسول هللا 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 "من فضة -صلى هللا عليه وسلم-كانت قبيعة سيف رسول هللا "أجمعين، الحديث حديث أنس 

سنن أبي داود والنسائي ويصل بمجموع  حديث حسن مخرج في جامع المصنف الترمذي وفي
بيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو والق   ،طرقه إلى الصحيح لغيره

 ،يعتمد الكف عليها لئال ينزلق السيف من اليد فهي مقبض ،هذا األصل في القبيعة ،غيرهما
أخرج إلينا علي بن الحسين سيف  :وفي رواية ابن سعد عن عامر قال ،واقتصر هنا على القبيعة

وعن جعفر بن محمد  .فإذا قبيعته من فضة وحلقته من فضة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
أي أسفله وحلقته وقبيعته من  -صلى هللا عليه وسلم-عن أبيه قال كان نعل سيف رسول هللا 

 -عليه الصالة والسالم-له كان  -زاد المعاد -يقول ابن القيم رحمه هللا تعالى في الهدي .فضة
وذو  ،والعضب ،ثه من أبيهور   -عليه الصالة والسالم-مأثور وهو أول سيف ملكه  :تسعة أسياف

وكان ال يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته  ،الفقار بكسر الفاء وبفتحها
عين مهملة نسبة إلى ي وق لعي ثم ها وفتح الالم ق ل علعي بضم القاف وفتحوالق   ،ونعله من فضة

 ،والحتف ،والبّتار .موضع بالبادية يقوله البيجوري في شرحه على الشمائل ،ق ل ع بفتحتين
من فضة وما بين ذلك  -عليه الصالة والسالم-وكان نعل سيفه  ،والقضيب ،والمخذم ،والرسوب

 لق من فضة وكان سيفه ذو الفقار.ح  
 ..النعل يا شيخ اتفقنا على أنه

 كيف؟
 نعل السيف.
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 عندنا في الحديث؟ القبيعة؟ ذيالما
 المقبض تكون على رأس تي القبيعة هي ال
 رأس المقبض.

 .يمسك بها اليد تيال
 نعم.

 .يمسكها بيده
 نعم.

 .تأتي ملتوية هكذا تيال
 .يمسك بها لئال ينزلق تيال نعم

 .والنعل
وكان سيفه ذو الفقار  ،ق فضةحل  ؟ يقول هنا وكان نعل سيفه من فضة وما بين ذلك ماذاالنعل 

انتهى  ،ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة ،وهو الذي أ ري فيها الرؤيا ،تنفله يوم بدر
ا في الشمائل لكن في إسناده هود بن عبد هللا بن سعيد قال جه الترمذي أيض  خرّ و  .كالم ابن القيم

المقصود أن هذا الحديث  .ال يكاد يعرف :قال الذهبي في الميزان ،القطان مجهول عنه ابن
بل  ،هذا الحديث ضعيف كما قاله ابن القطان :يقول البيجوري في شرحه على الشمائل ،ضعيف

وبفرض صحته يحمل على أن الذهب كان  ،منكر فال تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب
 :يقول ،عند الشافعية وال تحرم استدامته حينئذ   ،ء بالعرض على النارا ال يحصل منه شيتمويه  

محمول على أن الذهب كان تمويها يعني مجرد لون ال يحصل منه شيء بالعرض على النار 
يعني يحرم فعل  ،امطلق   أصل التمويه حرام  ف ،ال تحرم استدامته عند الشافعية وال يقدح فيه وحينئذ  

 فعل وانتهى. فهي  ،ليست محرمةالتمويه لكن استدامته 
صار إليه السيف وهو مموه ولم  -عليه الصالة والسالم-عندهم الحتمال كونه فليست محرمة 

كر من الفضة ويباح للذ   :وفي زاد المستقنع وشرحه في كتاب الزكاة ،يفعل التمويه وال أمر به
وله  ،واألفضل جعل فصه مما يلي كفه ،ا من ورق متفق عليهالخاتم ألنه عليه السالم اتخذ خاتم  

ويكره بسبابة  ،تقدم الكالم في الخاتم واألولى جعله في يسارهو  ،جعل فصه منه ومن غيره
أقول وأخرج الترمذي في الشمائل حديث علي بن أبي طالب وعبد هللا بن جعفر وجابر  .ووسطى

يتختم  -صلى هللا عليه وسلم- بن عبد هللا وابن عباس وأنس بن مالك كلهم قالوا كان رسول هللا
عليه -ا عن أنس أن النبي وأخرج حديث   ،األولى جعله في يساره :في يمينه وفي الزاد وشرحه يقول

وأخرج بإسناد جيد عن الحسن  ،حديث ال يصحو ه :كان يتختم في يساره ثم قال -الصالة والسالم
عليه الصالة -رووا عنه  على كل حال األكثر .والحسين أنهما كانا يتختمان في يسارهما

 :أنه كان يتختم في يمينه ثم قال في الزاد وشرحه -والسالم
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 4 (610) الشمائل النبوية

 ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. 
 بناء على هالحديث.

وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من  ،نعم ألن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب
 -صلى هللا عليه وسلم-مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي  ،ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير

وقد رواه الترمذي كذلك لكن الحديث  ،فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة ،كان وزنها ثمانية مثاقيل
 ،بل قالوا إنه منكر فال يعتمد عليه في هذا ،أقول ضعفه ابن القطان وغيره ،ضعيفالمعتمد عليه 

 ،قال ابن القطان ضعيف ،لترمذي في الشمائل وهو ضعيفوعمدتهم هذا الحديث الذي خرجه ا
تقى ألنها للكفار على كل حال التحلية بالذهب ينبغي أن ت   .بل قال بعضهم إنه منكر كما تقدم

وهي لهم في الدنيا "  «الذي يشرب في آنية الذهب كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»في الدنيا 
 لى هذا الحديث.بلة يجيزونه بناء عالحنا .فليتقى الذهب  "ولكم في اآلخرة

 ألسلحة يا شيخ؟ ا ذهيتقى حتى في مثل ه 
نهى بل ، استعمله -عليه الصالة والسالم-حتى في مثل هذه األسلحة مادام لم يثبت أن النبي 

والحديث شامل  «هذان حرام على ذكور أمتي»يعني الذهب والحرير  «هذان حرام»عن الذهب 
 ا للنهي العام.لكن نعم لو صح حديث الترمذي لكان حجة في الباب وكان مخصص   ،لهذا ولغيره

ا على أن كل شخص منهم كان يملك سالحه لنفسه يعني لم يكن السالح الحديث يدل أيضا 
 لبيت المال كما هو الحال. ا مثالا مملوكا 

هذا  «استطعتموأعدوا لهم ما » متجه للجميع الخطابو  ،باإلعدادمطالب  األصل أن كل إنسان 
األصل أن كل إنسان مطلوب باإلعداد بما يحتاجه من سالح والسيما الرمي وتعلم الرمي ألن 

ويتبع ذلك ما يحتاج إليه  «أال إن القوة الرمي»فّسر القوة بالرمي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
لكن إذا رأى ولي األمر مع فساد الزمان وخشية سطو الناس بعضهم على بعض  ،في الحرب

رأى ونحو ذلك، فإذا ورأى تحديد هذا األمر وربطه بتصاريح لكي يعرف السالح المجني به 
ال كيف يدفع الصائل بدون سالح؟  فالبأس،  اإلمام المصلحة في ذلك مع بقاء األمر األصلي وا 

بالسالح لكن إذا رأى اإلمام أن الناس مع فساد الزمان قد يعتدي األصل أن اإلنسان يستعد ف
بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض ورأى تنظيم هذه األمور بحيث ال يمنع الباب 

 بالكلية ألن األمر باإلعداد شرعي وهللا المستعان.
كان  -وسلم صلى هللا عليه-ا الحلقة الماضية ذكرتم أن خاتم النبي أحسن هللا إليك في أيضا 

تنقل بين  -عليه الصالة والسالم-ا أن سيفه من بعده ألبي بكر ولعمر ولعثمان هل صح أيضا 
 الصحابة ألنه ُيذكر في بعض كتب السير أن سيفه كان مع علي رضي هللا عنه؟

 نعم السيما ذو الفقهار يقال أنه انتقل إلى علي وأنا اآلن ما أتحقق ذلك.



 

 

 

 

 

5

  
5 

 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

-ه هل يصح التبرك بآثار  -عليه الصالة والسالم-ا مثل سيفه بعض المتاحف ربما يكون فيه
 فعال أنها موجودة؟ إذا ثبت -عليه الصالة والسالم

عليه -في بعض المتاحف السيما في تركيا وفي بعض الجهات يقولون إن فيها شيء من شعره 
من ف؛ ادةيظهر أن إثبات هذا دونه خرط القت ذيلكن ال ،وبعض سالحه وأثاثه -سالمالصالة وال

ت أنه ثب ذالكن إ  ؟أو شعره أو ما أشبه ذلك -عليه الصالة والسالم-يثبت أن هذا هو سيفه 
 فالتبرك به جائز. -عليه الصالة والسالم-شعره 

 والسيف نفس الشيء يعتبر من آثاره؟
ولمسه لكن يبقى أن إثباته دونه خرط القتادة  باشره-عليه الصالة والسالم-هو من آثاره كونه 

 إثباته صعب.
 -هللا نبإذ -امن أجل أن يتابعو يا شيخ  ،الحديث القادمنذكر اإلخوة ب ،أحسن هللا إليكم

 في الحلقة القادمة. 
 .-صلى هللا عليه وسلم-في صفة درع رسول هللا 

سنستكمل في الحلقة القادمة في  -بإذن هللا -إخوتنا وأخواتنا نأحسن هللا إليكم ونفع بعلمكم إذ
ا لطيب متابعتكم نلقاكم شكرا  -صلى هللا عليه وسلم-باب ما جاء في صفة درع رسول هللا 

 سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته.


